
ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL   
 

Identificació de la sessió 
 
Número: 52/2019 
Sessió: ordinària 
Caràcter: públic 
Data: 19 de novembre de 2019 
Horari: 12:30 h a 12:39 h 
Lloc: Alcaldia de l’Ajuntament de Manresa 
 
Assistents 
 
President  
Valentí Junyent Torras 
 
Tinents d’alcalde 
Marc Aloy Guàrdia 
Joan Calmet Piqué 
Cristina Cruz Mas 
Antoni Massegú Calveras 
David Aaron López Martí 
Núria Masgrau Fontanet 
 
Secretària general  accidental 
Rosa Gomà Batriu 
 
 
 
Ordre del dia  
 
 
 
1. Aprovació acta anterior 
 
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària núm. 46, que va tenir lloc el dia 15 
d’octubre de 2019. 
 
 

2. Àrea de Serveis Generals 
 
2.1  Regidoria d’Hisenda 
 
2.1.1 Aprovar, si escau, l’estimació de la sol·licitud de bonificació del 95% de la quota 

de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, a favor de Sant Andreu 
Salut, Fundació Privada. (GTR.ICB-165/2018). 
 

2.1.2 Aprovar, si escau, la sol·licitud de bonificació del 95% de la quota de l’impost 
sobre construccions, instal·lacions i obres, a favor del Consorci del Bages per a 
la Gestió de Residus. (GTR.ICB-21/2019). 
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2.1.3 Aprovar, si escau, la sol·licitud de bonificació del 95% de la quota de l’impost 
sobre construccions, instal·lacions i obres, a favor d’Althaia Xarxa Assistencial 
Universitària de Manresa, Fundació Privada (GTR.ICB-42/2019). 
 

2.1.4 Aprovar, si escau, l’estimació de dues sol·licituds de bonificació del 95% de la 
quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, a favor de la 
Departament d’Educació - Generalitat de Catalunya. (GTR.ICB-101 i 
102/2019). 
 

2.1.5 Aprovar, si escau, l’estimació de diverses sol·licituds de bonificació del 50% i 
60% de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, segons 
relació de 21 d’octubre de 2019. 
 

2.1.6 Aprovar, si escau, l’estimació de diverses sol·licituds de bonificació del 50% i 
60% de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, segons 
relació de 30 d’octubre de 2019.  
 

2.1.7 Aprovar, si escau, la desestimació d’una sol·licitud de bonificació del 95% de la 
quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, sol·licitada per 
Althaia Xarxa Assistencial Universitària de Manresa, Fundació Privada. 
(GTR.ICB - 43/2019). 

 
 
2.2  Regidoria delegada de Recursos Humans i Govern Obert  
 
2.2.1 Aprovació de l’autorització per compatibilitzar l’activitat pública principal que 
 desenvolupa en aquest Ajuntament, en règim de personal laboral temporal, 
 com a tècnica de grau mitjà d’ocupació coordinadora del Programa de Treball i 
 Formació, amb l’activitat privada d’orientadora educativa per compte aliè. 

 
2.2.2 Aprovació de l’autorització per compatibilitzar l’activitat pública principal que 

desenvolupa en aquest Ajuntament, en règim de personal funcionari interí, 
administratiu, amb l’activitat privada d’advocat. 
 

2.2.3 Aprovació de l’autorització per compatibilitzar l’activitat pública principal que 
desenvolupa en aquest Ajuntament, en règim de funcionària interina tècnica de 
grau mitjà treballadora social, amb l’activitat privada de treballadora social per 
compte aliè. 
 

2.2.4 Aprovació de l’autorització per compatibilitzar l’activitat pública principal que 
desenvolupa en aquest Ajuntament, en règim de personal laboral temporal, 
tècnic especialista, amb l’activitat privada d’informàtic per compte aliè. 
 

2.2.5 Aprovació de l’autorització per compatibilitzar l’activitat pública principal que 
desenvolupa en aquest Ajuntament, en règim de laboral temporal d’interinitat, 
com a encarregat d’electricista, amb l’activitat privada de tècnic electricista per 
compte aliè.  
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2.3 Regidoria delegada de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil 
 
2.3.1 Aprovació de la incoació d’un expedient sancionador per la presumpta comissió 
 de la infracció consistent en portar deslligat i sense morrió, un gos 
 potencialment perillós en un espai públic. (ATJ.CVP-222/2019). 

 
2.3.2 Aprovació de la incoació d’un expedient sancionador per la presumpta comissió 

de la infracció consistent en portar deslligat i sense morrió, un gos 
potencialment perillós en un espai públic. (ATJ.CVP-223/2019)                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2.3.3 Aprovació de la incoació d’un expedient sancionador per la presumpta comissió 
de la infracció consistent en portar deslligat i sense morrió, un gos 
potencialment perillós en un espai públic. (ATJ.CVP-224/2019)  
  

2.3.4 Aprovació de la imposició d’una sanció per portar deslligat i sense morrió un 
gos potencialment perillós en un espai públic. (ATJ.CVP-27/2019)  
 

2.3.5 Aprovació de la imposició d’una sanció per portar deslligat i sense morrió un 
gos potencialment perillós en un espai públic. (ATJ.CVP-31/2019)  
 

2.3.6 Aprovació de la imposició d’una sanció per portar deslligat i sense morrió un 
gos potencialment perillós en un espai públic. (ATJ.CVP-42/2019)  

 
 
3.  Àrea de Drets i Serveis a les Persones 

 
3.1  Regidoria delegada de Ciutat Saludable 
 

3.1.1 Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per estar en possessió 
d’un gos potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa per 
a la seva tinença i conducció. (SPU.SAN 2019/80). 

 
 
4. Assumptes sobrevinguts 
 
 
 
5. Precs, preguntes i interpel·lacions 
 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
El president obre la sessió, el secretari sotmet a la consideració dels membres de la 
Junta l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 46 que correspon a la 
sessió ordinària del dia 15 d’octubre de 2019, i la Junta de Govern Local l’aprova per 
unanimitat dels 7 membres presents. 
 
(Alguns noms i dades s'han omès en aplicació de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digítals) 
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2. Àrea de Serveis Generals 
 
2.1  Regidoria d’Hisenda 
 
2.1.1 Aprovar, si escau, l’estimació de la sol·licitud de bonificació del 95% de la 
 quota  de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, a favor de 
 Sant Andreu  Salut, Fundació Privada. (GTR.ICB-165/2018). 

 
La secretària general accidental exposa el dictamen de l’alcalde i regidor d’Hisenda, de 
21 d’octubre de 2019, que es transcriu a continuació:  

 
“El contribuent que s’especifica en la part dispositiva ha presentat  sol·licitud de 
bonificació del 95% de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
per les obres d’intervenció total en algun dels paràmetres que configuren l’envolvent 
d’immobles (façanes, coberta, mitgeres...) situats al Centre històric de la ciutat. 
 
La Cap del servei d’Acció i Cohesió Social ha informat: 
 

“ SANT ANDREU SALUT  FUNDACIO PRIVADA és una fundació privada sense 
afany de lucre, presidida per l’Alcalde de l’Ajuntament de Manresa, que gestiona 
serveis socials i sanitaris privats i públics. Les obres per les que han demanat 
llicència es fan en el marc d’un equipament sociosanitari de gran interès social i 
sanitari per la ciutat i la comarca, i són obres que repercuteixen en el bon 
compliment de la normativa actual i la millora de la seguretat i accessibilitat de 
l’edifici. 
 
És per això que, atès l’article 6 apartat 4 de l’ordenança fiscal de l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres, informo favorablement a la concessió d’una 
bonificació de fins al 95% del cost.” 

 
El benefici aplicable en aquest cas serà el de l’apartat 4 i no el de l’apartat 1 b) de 
l’article 6 de l’ordenança fiscal. 
 
Es compleixen la resta de requisits previstos a l’article 6 de l’ordenança fiscal per al 
gaudi de la bonificació proposada. 
  
La cap de Secció de Gestió Tributària i Inspecció també ha informat  favorablement. 
 
Actuant per delegació del Ple de la Corporació, d’acord amb les atribucions conferides 
a la Junta de Govern Local, mitjançant acord plenari d’1 de juliol de 2019, com a 
alcalde i regidor d’Hisenda proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 
Declarar les obres que es relacionen d’especial interès o utilitat municipal i estimar la 
sol·licitud i concedir la bonificació en l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
que s’especifica: 
 

Sol·licitant: SANT ANDREU SALUT, FUNDACIÓ PRIVADA  repr. per Manuel 
Valls Martorell 
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Expedient: GTR.ICB/2018000165 (GTR.ICI/2019000239 - 
LLI.OBM/2018000171) 
Descripció obres: Remodelació vestíbul de la Residència Sant Andreu al C/ 
Remei de Dalt, 14-26 
Benefici fiscal sol·licitat: : 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 b ) de 
l’article 6 de l’ordenança fiscal per les obres d’intervenció total en algun dels 
paràmetres que configuren l’envolvent d’immobles (façanes, coberta, 
mitgeres...) situats al Centre històric de la ciutat. 
Benefici fiscal concedit: 95%  de la quota de l’impost a l’empara de l’apartat 4 
de l’article 6 de l’ordenança fiscal per obres d’especial transcendència en 
l’àmbit social o de foment de l’ocupació.” 
 

La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 7 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 

 
2.1.2 Aprovar, si escau, la sol·licitud de bonificació del 95% de la quota de 

l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, a favor del Consorci 
del Bages per a la Gestió de Residus. (GTR.ICB-21/2019). 
 

La secretària general accidental exposa el dictamen de l’alcalde i regidor d’Hisenda, de 
21 d’octubre de 2019, que es transcriu a continuació:  

 
“En relació a les bonificacions de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres a 
l’empara de l’article 6  de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost s’ha presentat la 
sol·licitud que es relaciona més endavant. 
 
L’apartat 1 d) del mateix article disposa que gaudiran d’una bonificació de fins al 95% 
de la quota de l’impost les obres realitzades per les administracions públiques, ja sigui 
de forma directa o per encàrrec a tercers de les mateixes, en què concorrin 
circumstàncies de caràcter cultural, històric, artístic o d’ús públic o social. 
  
La Tècnica d’assessorament jurídic de la Secció de Serveis Urbans ha informat: 
 

Fets 
 
1.- L’entitat Consorci del Bages per a la Gestió de Residus, amb CIF. núm. 
Q0801200G, el 2 de novembre de 2018 per registre d’entrada número 
E2018061132, sol·licita llicència municipal de moviment de terres d’acord amb el 
projecte executiu de la fase VIII del dipòsit controlat de residus del Parc 
Ambiental de Bufalvent, situat a la carretera del Pont de Vilomara, km. 2,6 de 
Manresa així com la bonificació del 95% de la quota de l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres (ICIO), per tractar-se d’obres realitzades per 
una administració pública. 
 
2.- Per Resolució del tinent d’alcalde i regidor delegat d’urbanisme i llicències, 
núm. 12623 de 20 de desembre de 2018, es va atorgar al Consorci del Bages 
per a la Gestió de Residus, la llicència municipal de moviment de terres 
sol·licitada. (LLI.MOV.2018000001). 
 
3.- El Consorci del Bages per a la Gestió de Residus, és una institució de 
titularitat pública formada per 35 ajuntaments, dels quals l’Ajuntament de 
Manresa n’és un d’ells. El seu objecte és la gestió dels serveis públics de 
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recollida selectiva, deixalleries i tractament de residus municipals i fomenta 
l’educació i comunicación ambiental impulsant programes educatius i 
campanyes. 
 
4.- El Parc Ambiental de Bufalvent és un equipament públic qualificat segons el 
planejament urbanístic vigent, com a sistema d’infraestructures de serveis 
mediambientals, clau C.2b. La titularitat d’aquest equipament és del Consorci del 
Bages per a la Gestió de Residus. 
 
Fonaments de dret 
 
1.- El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel que s’aprova el Text refós de la 
Llei Municipal i de règim local de Catalunya, estableix en el seu article 269 que el 
consorci és una entitat pública de caràcter associatiu que pot ser constituïda per 
ens locals amb altres administracions públiques per finalitats d’interès comú o 
amb entitats privades sense ànim de lucre que tenen finalitats d’interès públic 
concurrents amb les dels ens locals. 
 
2.- De conformitat amb els articles 3 i 5 del Reglament del patrimoni dels ens 
locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, el Parc Ambiental de 
Bufalvent de Manresa, té la consideració de bé de domini públic, destinat a un 
servei públic local. 
 
3.- El Reial Decret Legislatiu 2/2014, de 5 de març pel que s’aprova el Text refós 
de la Llei d’hisendes locals, en l’article 103.2.a) en concordança amb l’article 
6.1.d) de l’Ordenança fiscal número 3, estableixen que prèvia declaració 
d’especial interès o utilitat municipal, gaudiran d’una bonificació del 95 % de la 
quota de l’impost de construccions, instal·lacions i obres, les realitzades per les 
administracions públiques, ja sigui de forma directa o per encàrrec a tercers de 
les mateixes, en què concorrin circumstàncies de caràcter cultural, històric, 
artístic o d’ús públic o social. 
 
4.- L’article 103.2.a) del TRLHL, estableix que la declaració d’especial interès o 
utilitat municipal de les obres, correspon al Ple de la Corporació i s’acordarà amb 
el vot favorable de la majoria simple dels seus membres, si bé aquesta 
competència s’ha delegat a la Junta de Govern (amb caràcter públic), mitjançant 
acord del Ple de la Corporació de 30 de juny de 2015, publicat en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona de 22 de juliol de 2015. 
 
Conclusió: 
 
En virtut dels fets i fonaments de dret exposats, informo que concorren els 
requisits legalment exigits per poder declarar les obres objecte de la llicència 
municipal de moviment de terres (LLI.MOV. 2018000001), d’especial interès o 
utilitat pública, atès que el Consorci del Bages per a la Gestió de Residus és una 
administració pública i les obres autoritzades estan destinades a un ús públic, 
com és el servei públic de gestió i tractament de residus municipals. 

 
Es compleixen la resta de requisits previstos a l’article 6 de l’ordenança fiscal per al 
gaudi de la bonificació proposada. 
  
La cap de Secció de Gestió Tributària i Inspecció també ha informat  favorablement. 
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Actuant per delegació del Ple de la Corporació, d’acord amb les atribucions conferides 
a la Junta de Govern Local, mitjançant acord plenari d’1 de juliol de 2019, com a 
alcalde i regidor d’Hisenda proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent: 
 
ACORD 
 
Declarar les obres que es relacionen d’especial interès o utilitat municipal i estimar la 
sol·licitud i concedir la bonificació en l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
que s’especifica: 
  

Sol·licitant: CONSORCI DEL BAGES PER A LA GESTIO DE RESIDUS 
Expedient: GTR.ICB/2019000021 (GTR.ICI/2019000071 - 
LLI.MOV/2018000001) 
Descripció obres: Fase VIII del dipòsit controlat de residus, consistent en el 
fons dels nou vas de la fase VIII, segellat de la fase VI, preparació de la mota 
frontal de la fase IX, arranjament del vial del dipòsit vell i acopis de terres: 
dipòsit 1 i dipòsit 2, al Parc Ambiental de Bufalvent - Ctra Pont de Vilomara km 
2,6 
Benefici fiscal sol·licitat i concedit : 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 
1 d) de l’article 6 de l’ordenança fiscal per les obres realitzades per les 
administracions públiques, ja sigui de forma directa o per encàrrec a tercers de 
les mateixes, en què concorrin circumstàncies de caràcter cultural, històric, 
artístic o d’ús públic o social.”  

 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 7 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 

 
2.1.3 Aprovar, si escau, la sol·licitud de bonificació del 95% de la quota de 
 l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, a favor d’Althaia 
 Xarxa Assistencial  Universitària de Manresa, Fundació Privada 
 (GTR.ICB-42/2019). 

 
La secretària general accidental exposa el dictamen de l’alcalde i regidor d’Hisenda, de 
21 d’octubre de 2019, que es transcriu a continuació:  

 
“En relació a les bonificacions de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres a 
l’empara de l’article 6  de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost s’ha presentat la 
sol·licitud que es relaciona més endavant. 
 
L’apartat 4 del mateix article disposa que gaudiran d’una bonificació de fins al 95% de 
la quota de l’impost les obres d’especial transcendència en l’àmbit social o de foment 
de l’ocupació, circumstàncies que caldrà justificar en expedient especialment instruït a 
l’efecte. 
 
La Cap del Servei d’Acció i Cohesió social ha informat: 
 

ALTHAIA és una fundació privada presidida per l’Alcalde de la Ciutat, que 
gestiona serveis sanitaris de diferent nivell, en la seva majoria públics degut a 
que és un dels principals proveïdors a la Ciutat del Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya: Gestiona importants equipaments sanitaris, inclòs el 
CIMETIR.  
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Les obres que volen fer-se són important des d’un punt de vista sanitari i social, 
donat a que milloren els serveis assistencials públics. Si be l’entitat és privada, 
val a dir que bona part de la seva activitat realitza, per encàrrec, un servei públic 
clar i notori, atenent als beneficiaris de la sanitat pública. 
 
Considerant que s’ajusta al requisit de bonificació, informo FAVORABLEMENT a 
que se’ls apliqui el 95 % de l’ICIO. 

 
Es compleixen la resta de requisits previstos a l’article 6 de l’ordenança fiscal per al 
gaudi de la bonificació 
 
La cap de Secció de Gestió Tributària i Inspecció també ha informat  favorablement. 
 
Actuant per delegació del Ple de la Corporació, d’acord amb les atribucions conferides 
a la Junta de Govern Local, mitjançant acord plenari d’1 de juliol de 2019, com a 
alcalde i regidor d’Hisenda proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent: 
ACORD 
 
Declarar les obres que es relacionen d’especial interès o utilitat municipal i estimar la 
sol·licitud i concedir la bonificació en l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
que s’especifica: 
 

Sol·licitant: ALTHAIA XARXA ASSIT. UNIV. DE MANRESA, FP repr. per 
Carme Carmona Gallardo 
Expedient: GTR.ICB/2019000042 (GTR.ICI/2019000203 - 
LLI.OBM/2018000157) 
Descripció obres:  Remodelar i ampliar el Centre integral de medicina 
esportiva, 
traumatologia i rehabilitació (CIMETIR), a la Clínica de Sant Josep, al carrer 
Caputxins, 16-24. 
Benefici fiscal sol·licitat i concedit : 95% de la quota de l’impost a l’empara 
de l’apartat 4 de l’article 6 de l’ordenança fiscal per obres d’especial 
transcendència en l’àmbit social o de foment de l’ocupació.” 

 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 7 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 

 
2.1.4 Aprovar, si escau, l’estimació de dues sol·licituds de bonificació del 95% 

de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, a favor 
de la Departament d’Educació - Generalitat de Catalunya. (GTR.ICB-101 i 
102/2019). 
 

La secretària general accidental exposa el dictamen de l’alcalde i regidor d’Hisenda, de 
21 d’octubre de 2019, que es transcriu a continuació:  

 
“Els contribuents que s’especifiquen han presentat les sol·licituds de bonificació de 
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres que es relacionen a la part 
dispositiva d'aquest dictamen. 
 
L’article 6, apartat 1, lletra d de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost disposa les 
bonificacions que es poden gaudir, prèvia declaració d’especial interès o utilitat 
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municipal de les corresponents construccions, instal·lacions o obres per les obres 
realitzades per les administracions públiques, ja sigui de forma directa o per encàrrec a 
tercers de les mateixes, en què concorrin circumstàncies de caràcter cultural, històric, 
artístic o d´ús públic o social.  
 
La Cap de Servei d’Ensenyament, Cultura i Esports ha informat favorablement les 
sol·licituds, per reunir els requisits tècnics  establerts per a cada una d’elles. 
 
Es compleixen la resta de requisits previstos a l’article 6 de l’ordenança fiscal per al 
gaudi de la bonificació.  
 
La cap de Secció de Gestió Tributària i Inspecció també ha informat  favorablement. 
 
Actuant per delegació del Ple de la Corporació, d’acord amb les atribucions conferides 
a la Junta de Govern Local, mitjançant acord plenari d’1 de juliol de 2019, com a 
alcalde i regidor d’Hisenda proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent: 
ACORD 
Declarar les obres que es relacionen d’especial interès o utilitat municipal i estimar les 
sol·licituds i concedir la bonificació del 95 % per les obres realitzades per les 
administracions públiques, ja sigui de forma directa o per encàrrec a tercers de les 
mateixes, en què concorrin circumstàncies de caràcter cultural, històric, artístic o d´ús 
públic o social prevista en l’art. 6 apartat 1, lletra d, en l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres, que s’especifiquen: 
 

Sol·licitant: DEPARTAMENT D'EDUCACIO - GENERALITAT DE 
CATALUNYA 
Expedient: GTR.ICB/2019000101 (GTR.ICI/2019000616 - 
LLI.OMA/2019000020) 
Descripció obres: Instal·lació d'un mòdul prefabricat M300 m2 a l’Escola Les 
Bases, al c. Puigmal 16   
 
Sol·licitant: DEPARTAMENT D'EDUCACIO - GENERALITAT DE 
CATALUNYA 
Expedient: GTR.ICB/2019000102 (GTR.ICI/2019000617 - 
LLI.OMA/2019000021) 
Descripció obres: Instal·lació d'un mòdul prefabricat de 180 m2 a l’Institut 
Manresa Sis, al  c. Pare Ignasi Puig s/n “ 

 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 7 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 

 
2.1.5 Aprovar, si escau, l’estimació de diverses sol·licituds de bonificació del 

50% i 60% de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres, segons relació de 21 d’octubre de 2019. 
 

La secretària general accidental exposa el dictamen de l’alcalde i regidor d’Hisenda, de 
21 d’octubre de 2019, que es transcriu a continuació:  
 
“Els contribuents que s’especifiquen han presentat les sol·licituds de bonificació de 
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres que es relacionen a la part 
dispositiva d'aquest dictamen. 
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L’article 6 de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost disposa les bonificacions que es 
poden gaudir, prèvia declaració d’especial interès o utilitat municipal de les 
corresponents construccions, instal·lacions o obres. És voluntat de l’Ajuntament 
afavorir la millora o rehabilitació dels immobles de la ciutat. 
 
Els tècnics competents han informat favorablement les sol·licituds, per reunir els 
requisits tècnics  establerts per a cada una d’elles. Es compleixen la resta de requisits 
previstos a l’article 6 de l’ordenança fiscal per al gaudi de la bonificació.  
 
La cap de Secció de Gestió Tributària i Inspecció també ha informat  favorablement. 
 
Actuant per delegació del Ple de la Corporació, d’acord amb les atribucions conferides 
a la Junta de Govern Local, mitjançant acord plenari d’1 de juliol de 2019, com a 
alcalde i regidor d’Hisenda proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent: 
ACORD 
 
Declarar les obres que es relacionen d’especial interès o utilitat municipal i estimar les 
sol·licituds i concedir les bonificacions en l’impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres que s’especifiquen: 
 

Sol·licitant: XXX  
Expedient: GTR.ICB/2019000103 (GTR.ICI/2019000681 - 
COM.OBP/2019000235) 
Descripció obres: Reforma interior de cuina i bany al c/ Aiguader 16, 3r 
Benefici fiscal sol·licitat i concedit :  60% de la quota de l’impost les obres 
de manteniment i conservació, consolidació, reforma i rehabilitació en 
edificacions existents en el sector del centre històric. 
 
 
Sol·licitant: XXX 
Expedient: GTR.ICB/2019000105 (GTR.ICI/2019000694 - 
COM.OBP/2019000244) 
Descripció obres: Reforma interior de cuina i bany a la plaça Immaculada 2, 
ent. 1 
Benefici fiscal sol·licitat i concedit : 60% de la quota de l’impost les obres de 
manteniment i conservació, consolidació, reforma i rehabilitació en edificacions 
existents en el sector del centre històric. 
  

Sol·licitant: XXX 
Expedient: GTR.ICB/2019000109 (GTR.ICI/2019000701 - 
COM.OBP/2019000249) 
Descripció obres: Reparació de façana del c/ Verge de les Neus, 5 
Benefici fiscal sol·licitat i concedit : 50 % de la quota a l’empara de l’apartat 
2 de l’article 6 de l’ordenança fiscal per  les obres d'intervenció total en algun 
dels paraments que configuren l’envolvent d’immobles (façanes, coberta, 
mitgeres..) situats en qualsevol altre indret del terme municipal. “  

 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 7 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
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2.1.6 Aprovar, si escau, l’estimació de diverses sol·licituds de bonificació del 
50% i 60% de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres, segons relació de 30 d’octubre de 2019.  
 

La secretària general accidental exposa el dictamen de l’alcalde i regidor d’Hisenda, de 
30 d’octubre de 2019, que es transcriu a continuació:  

 
“Els contribuents que s’especifiquen han presentat les sol·licituds de bonificació de 
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres que es relacionen a la part 
dispositiva d'aquest dictamen. 
 
L’article 6 de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost disposa les bonificacions que es 
poden gaudir, prèvia declaració d’especial interès o utilitat municipal de les 
corresponents construccions, instal·lacions o obres. És voluntat de l’Ajuntament 
afavorir la millora o rehabilitació dels immobles de la ciutat. 
 
Els tècnics competents han informat favorablement les sol·licituds, per reunir els 
requisits tècnics  establerts per a cada una d’elles. Es compleixen la resta de requisits 
previstos a l’article 6 de l’ordenança fiscal per al gaudi de la bonificació.  
 
La cap de Secció de Gestió Tributària i Inspecció també ha informat  favorablement. 
 
Actuant per delegació del Ple de la Corporació, d’acord amb les atribucions conferides 
a la Junta de Govern Local, mitjançant acord plenari d’1 de juliol de 2019, com a 
alcalde i regidor d’Hisenda proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent: 
ACORD 
 
Declarar les obres que es relacionen d’especial interès o utilitat municipal i estimar les 
sol·licituds i concedir les bonificacions en l’impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres que s’especifiquen: 
 

Sol·licitant: URGUIME 2009, SL  representada per XXX 
Expedient: GTR.ICB/2019000053 (GTR.ICI/2019000368 - 
COM.OBP/2019000058) 
Descripció obres: Reforma de cuina i bany i instal·lació directe d’aigua 
suprimint els dipòsits al carrer Urgell, 19 
Benefici fiscal sol·licitat i concedit:  60% de la quota de l’impost les obres de 
manteniment i conservació, consolidació, reforma i rehabilitació en edificacions 
existents en el sector del centre històric. 
 
Sol·licitant: XXX 
Expedient: GTR.ICB/2019000069 (GTR.ICI/2019000546 - 
COM.OBP/2019000154) 
Descripció obres:  Pintat  de façana al c/ Bruc, 86 
Benefici fiscal sol·licitat i concedit: 50 % de la quota a l’empara de l’apartat 
2 de l’article 6 de l’ordenança fiscal per  les obres d'intervenció total en algun 
dels paraments que configuren l’envolvent d’immobles (façanes, coberta, 
mitgeres..) situats en qualsevol altre indret del terme municipal.   
 
Sol·licitant: XXX 
Expedient: GTR.ICB/2019000095 (GTR.ICI/2019000646 - 
COM.OBP/2019000211) 
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Descripció obres:  Substitució de baixant pluvial i arrebossat part façana al c/ 
Viladordis, 12-14 
Benefici fiscal sol·licitat i concedit:  60% de la quota de l’impost les obres de 
manteniment i conservació, consolidació, reforma i rehabilitació en edificacions 
existents en el sector del centre històric. 
 
Sol·licitant: FUNDACIO PRIVADA CULTURA I TEATRE  repr. per XXX 
Expedient: GTR.ICB/2019000098 (GTR.ICI/2019000657 - 
COM.OBM/2019000070) 
Descripció obres: Reforma parcial d'una coberta posterior per ubicar-hi la 
maquinària del clima del local del teatre al c/Sabateria, 3 
Benefici fiscal sol·licitat i concedit:  60% de la quota de l’impost les obres de 
manteniment i conservació, consolidació, reforma i rehabilitació en edificacions 
existents en el sector del centre històric. 
 
Sol·licitant: XXX 
Expedient: GTR.ICB/2019000099 (GTR.ICI/2019000658 - 
COM.OBP/2019000217) 
Descripció obres: Pintat de façana a l’avda. Bases de Manresa, 47 
Benefici fiscal sol·licitat i concedit: 50 % de la quota a l’empara de l’apartat 
2 de l’article 6 de l’ordenança fiscal per  les obres d'intervenció total en algun 
dels paraments que configuren l’envolvent d’immobles (façanes, coberta, 
mitgeres..) situats en qualsevol altre indret del terme municipal.   
 
Sol·licitant: COM. PROPIETARIS C/ SANT JOSEP, 54 B repr. per XXX 
Expedient: GTR.ICB/2019000115 (GTR.ICI/2019000706 - 
COM.OBP/2019000252) 
Descripció obres: Rehabilitació de façana al c/ Sant Josep, 54 B 
Benefici fiscal sol·licitat i concedit:  50 % de la quota a l’empara de l’apartat 
2 de l’article 6 de l’ordenança fiscal per  les obres d'intervenció total en algun 
dels paraments que configuren l’envolvent d’immobles (façanes, coberta, 
mitgeres..) situats en qualsevol altre indret del terme municipal. 
   
Sol·licitant: XXX 
Expedient: GTR.ICB/2019000118 (GTR.ICI/2019000738 - 
COM.OBP/2019000279) 
Descripció obres: Reforma interior de bany al c/ Santa Maria 8, baixos 
Benefici fiscal sol·licitat i concedit:  60% de la quota de l’impost les obres de 
manteniment i conservació, consolidació, reforma i rehabilitació en edificacions 
existents en el sector del centre històric. 
 
Sol·licitant: XXX 
Expedient: GTR.ICB/2019000121 (GTR.ICI/2019000749 - 
COM.OBP/2019000283) 
Descripció obres: Refer la cambra de bany, col·locar nou mobiliari de cuina i 
modificar part de la instal·lació elèctrica de l'habitatge de la planta 3, porta 1 
Carrer Nou 2-4, 3r 1a 
Benefici fiscal sol·licitat i concedit:  60% de la quota de l’impost les obres de 
manteniment i conservació, consolidació, reforma i rehabilitació en edificacions 
existents en el sector del centre històric. 
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Sol·licitant: XXX 
Expedient: GTR.ICB/2019000124 (GTR.ICI/2019000786 - 
COM.OBP/2019000311) 
Descripció obres: Substitució de les teules de la teulada i canaleres del  
Passatge de Mion, 11 
Benefici fiscal sol·licitat i concedit: 50 % de la quota a l’empara de l’apartat 
2 de l’article 6 de l’ordenança fiscal les obres d'intervenció total en algun dels 
paraments que configuren l’envolvent d’immobles (façanes, coberta, mitgeres..) 
situats en qualsevol altre indret del terme municipal. “  

 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 7 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 

 
2.1.7 Aprovar, si escau, la desestimació d’una sol·licitud de bonificació del 95% 

de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, 
sol·licitada per Althaia Xarxa Assistencial Universitària de Manresa, 
Fundació Privada. (GTR.ICB - 43/2019). 

 
La secretària general accidental exposa el dictamen de l’alcalde i regidor d’Hisenda, de 
30 d’octubre de 2019, que es transcriu a continuació:  

 
“ALTHAIA XARXA ASSIT. UNIV. DE MANRESA, FP repr. per Carme Carmona 
Gallardo  ha presentat sol·licitud de bonificació del 95% de la quota de l’impost  sobre 
construccions, instal·lacions i obres per aquelles d’especial transcendència en l’àmbit 
social o de foment de l’ocupació, segons estableix l’article 6, apartat 4 de l’Ordenança 
fiscal, en motiu de la construcció  d’una cafeteria a la planta segona de la Clinica Sant 
Josep, segons expedient GTR.ICB/2019000043 (GTR.ICI/2019000207- 
LLI.OBM/2018000158). 
 
La Cap del Servei d’Acció i Cohesió social ha informat: 
 

ALTHAIA és una fundació privada presidida per l’Alcalde de la Ciutat, que 
gestiona serveis sanitaris de diferent nivell, en la seva majoria públics degut a 
que és un dels principals proveïdors a la Ciutat del Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya. Un dels equipaments que gestiona és la Clínica de 
Sant Josep, si bé aquest és però de caràcter exclusivament privat. 
 
Les obres que volen fer-se milloren i garanteixen qualitat en la prestació els 
serveis, però cal tenir en compte que es donen en un àmbit de serveis sanitaris 
exclusivament privats i no suposen cap ampliació de prestacions sanitàries. 
 
És per això que, tenint en compte els supòsits de bonificació previstos en l’article 
6 de l’actual ordenança fiscal, valoro que no s’ajusta a cap d’ells i que, i que en 
aquest cas concret cal fer una valoració DESFAVORABLE. 
 

Per tant, no es compleixen els requisits previstos a l’article 6 de l’ordenança fiscal per 
al gaudi de la bonificació. 
  
La Cap de secció de gestió tributària i inspecció ha informat desfavorablement. 
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Actuant per delegació del Ple de la Corporació, d’acord amb les atribucions conferides 
a la Junta de Govern Local, mitjançant acord plenari d’1 de juliol de 2019, com a 
alcalde i regidor d’Hisenda proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent: 
 
ACORD 
 
Desestimar la sol·licitud presentada per ALTHAIA XARXA ASSIT. UNIV. DE 
MANRESA, FP repr. per Carme Carmona Gallardo, pels motius exposats en la part 
dispositiva d’aquest dictamen.” 
 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 7 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
 
2.2  Regidoria delegada de Recursos Humans i Govern Obert  
 
2.2.1 Aprovació de l’autorització per compatibilitzar l’activitat pública principal 
 que desenvolupa en aquest Ajuntament, en règim de personal laboral 
 temporal, com a tècnica de grau mitjà d’ocupació coordinadora del 
 Programa de Treball i Formació, amb l’activitat privada d’orientadora 
 educativa per compte aliè. 

 
La secretària general accidental exposa el dictamen de la regidora delegada de 
Recursos Humans i Govern Obert, de 10 d’octubre de 2019, que es transcriu a 
continuació:  

 
“Atesa la sol·licitud presentada per la senyora XXX, personal laboral temporal, 
contractada per realitzar tasques de tècnica de grau mitjà d’ocupació coordinadora del 
Programa de Treball i Formació, per mitjà de la qual demana la compatibilitat per a 
l’exercici de l’activitat privada d’orientadora educativa, per compte aliè, amb una 
jornada de 6 hores setmanals fora de la seva jornada a l’Ajuntament. 
 
Atès que la senyora XXX ocupa a l’Ajuntament un lloc de treball que té assignada una 
jornada de 37,5 hores setmanals en còmput anual, i la dedicació a la segona activitat 
seria distribuïda fora de la jornada assignada a l’Ajuntament. No percep cap 
complement específic pel factor d’incompatibilitat. 

El règim jurídic aplicable està composat per la normativa següent: 

 Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de 

les administracions públiques.  

 Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de 

l’Administració de la Generalitat de Catalunya.  

 Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al 

servei de les entitats locals (arts 321 a 344). 

 
Vist l’informe favorable de la Tècnica de Recursos Humans, segons el qual es pot 
autoritzar la compatibilitat, sempre que es compleixin determinades condicions.  
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Vist l’acord del Ple de la Corporació Municipal d’1 de juliol de 2019 que delega en la 
Junta de Govern Local l’exercici de la competència de la declaració de compatibilitat o 
incompatibilitat del personal municipal. 
 
Per tot això, en virtut de les atribucions que tinc conferides, proposo a la Junta de 
Govern Local l'adopció dels següents 
 

A C O R D S 
 

Primer.- Autoritzar a la senyora XXX per poder compatibilitzar l’activitat pública 

principal que desenvolupa en aquest Ajuntament, en règim laboral temporal, com a 

tècnica de grau mitjà d’ocupació coordinadora del Programa de Treball i Formació, 

amb l’activitat privada d’orientadora educativa per compte aliè. 

 

Segon.- Informar la senyora XXX que el reconeixement de compatibilitat no podrà 

modificar la jornada de treball i l’horari que tingui establert en aquest Ajuntament i 

quedarà automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic o 

modificació de les condicions del lloc de treball. D’acord amb l’article 329 del Decret 

214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les 

entitats, la suma de jornades de l’activitat pública principal i de l’activitat privada no pot 

superar la jornada ordinària que tingui establerta l’entitat local, incrementada en un 

50%. 

 

Tercer.- Informar que aquesta autorització restarà sense efectes en els supòsits 

següents: 

• Quan el resultat de l’activitat professional hagi de ser sotmès a 

autorització, llicència, permís, ajuda financera o control de l’Ajuntament. 

• Si l’activitat professional es relaciona directament amb el que realitza en 

la unitat o servei a què estigui adscrit. 

• Si l’activitat té relació en els assumptes en què la interessada 

intervingui, hagi intervingut en els dos darrers anys, o que hagi 

d’intervenir per raó del lloc públic que ocupa. 

• Si l’activitat privada impedís o menyscabés l’estricte compliment dels 

deures o en comprometés la seva imparcialitat o independència. 

 

Quart.- La senyora XXX està obligada a posar en coneixement d’aquest Ajuntament 

qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de la segona activitat 

declarada.” 

 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 7 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 

 
2.2.2 Aprovació de l’autorització per compatibilitzar l’activitat pública principal 

que desenvolupa en aquest Ajuntament, en règim de personal funcionari 
interí, administratiu, amb l’activitat privada d’advocat. 
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La secretària general accidental exposa el dictamen de la regidora delegada de 
Recursos Humans i Govern Obert, de 10 d’octubre de 2019, que es transcriu a 
continuació:  

 
“Atesa la sol·licitud presentada pel senyor XXX, funcionari interí de l’Ajuntament de 
Manresa que ocupa una plaça d’administratiu, per mitjà de la qual demana la 
compatibilitat per a l’exercici de l’activitat privada d’advocacia per compte propi. 
 
Atès que el senyor XXX ocupa a l’Ajuntament un lloc de treball que té assignada una 
jornada de 37,5 hores setmanals en còmput anual, i la dedicació a la segona activitat 
seria distribuïda fora de la jornada assignada a l’Ajuntament. No percep cap 
complement específic pel factor d’incompatibilitat. 

El règim jurídic aplicable està composat per la normativa següent: 

 Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de 

les administracions públiques.  

 Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de 

l’Administració de la Generalitat de Catalunya.  

 Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al 

servei de les entitats locals (arts 321 a 344). 

Vist l’informe favorable de la Tècnica de Recursos Humans, segons el qual es pot 
autoritzar la compatibilitat, sempre que es compleixin determinades condicions.  
 
Vist l’acord del Ple de la Corporació d’1 de juliol de 2019, que delega en la Junta de 
Govern Local l’exercici de la competència de la declaració de compatibilitat o 
incompatibilitat del personal municipal. 
 
Per tot això, en virtut de les atribucions que tinc conferides, proposo a la Junta de 
Govern Local l'adopció dels següents 
 
A C O R D S 
 
Primer.- Autoritzar al senyor XXX per poder compatibilitzar l’activitat pública principal 

que desenvolupa en aquest Ajuntament, en règim de personal funcionari interí, 

administratiu, amb l’activitat privada d’advocat. 

 

Segon.- Informar el senyor XXX que el reconeixement de compatibilitat no podrà 

modificar la jornada de treball i l’horari que tingui establert en aquest Ajuntament i 

quedarà automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic o 

modificació de les condicions del lloc de treball. D’acord amb l’article 329 del Decret 

214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les 

entitats, la suma de jornades de l’activitat pública principal i de l’activitat privada no pot 

superar la jornada ordinària que tingui establerta l’entitat local, incrementada en un 

50%. 

 

Tercer.- Informar que aquesta autorització restarà sense efectes en els supòsits 

següents: 
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• Quan el resultat de l’activitat professional hagi de ser sotmès a 

autorització, llicència, permís, ajuda financera o control de l’Ajuntament. 

• Si l’activitat professional es relaciona directament amb la que l’interessat 

realitza en la unitat o servei a què estigui adscrit. 

• Si l’activitat té relació en els assumptes en què l’interessat intervingui, 

hagi intervingut en els dos darrers anys, o que hagi d’intervenir per raó 

del lloc públic que ocupa. 

• Si l’activitat privada impedís o menyscabés l’estricte compliment dels 

deures o en comprometés la seva imparcialitat o independència. 

 

Quart.- El senyor XXX està obligat a posar en coneixement d’aquest Ajuntament 

qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de la segona activitat 

declarada.” 

 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 7 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 

 
2.2.3 Aprovació de l’autorització per compatibilitzar l’activitat pública principal 

que desenvolupa en aquest Ajuntament, en règim de funcionària interina 
tècnica de grau mitjà treballadora social, amb l’activitat privada de 
treballadora social per compte aliè. 
 

La secretària general accidental exposa el dictamen de la regidora delegada de 
Recursos Humans i Govern Obert, de 10 d’octubre de 2019, que es transcriu a 
continuació:  

 
“Atesa la sol·licitud presentada per la senyora XXX, funcionària interina, tècnica de 
grau mitjà treballadora social, per mitjà de la qual demana la compatibilitat per a 
l’exercici de l’activitat privada de treballadora social, per compte aliè, amb una jornada 
de 6 hores setmanals fora de la seva jornada a l’Ajuntament. 
 
Atès que la senyora XXX ocupa a l’Ajuntament un lloc de treball que té assignada una 
jornada de 37,5 hores setmanals en còmput anual, i la dedicació a la segona activitat 
seria distribuïda fora de la jornada assignada a l’Ajuntament. No percep cap 
complement específic pel factor d’incompatibilitat. 

El règim jurídic aplicable està composat per la normativa següent: 

 Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de 

les administracions públiques.  

 Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de 

l’Administració de la Generalitat de Catalunya.  

 Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al 

servei de les entitats locals (arts 321 a 344). 

Vist l’informe favorable de la Tècnica de Recursos Humans, segons el qual es pot 
autoritzar la compatibilitat, sempre que es compleixin determinades condicions.  
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Vist l’acord del Ple de la Corporació Municipal d’1 de juliol de 2019 que delega en la 
Junta de Govern Local l’exercici de la competència de la declaració de compatibilitat o 
incompatibilitat del personal municipal. 
 
Per tot això, en virtut de les atribucions que tinc conferides, proposo a la Junta de 
Govern Local l'adopció dels següents 
 
A C O R D S 
 

Primer.- Autoritzar a la senyora XXX per poder compatibilitzar l’activitat pública 

principal que desenvolupa en aquest Ajuntament, en règim de funcionària interina 

tècnica de grau mitjà treballadora social, amb l’activitat privada de treballadora social, 

per compte aliè. 

 

Segon.- Informar la senyora XXX que el reconeixement de compatibilitat no podrà 

modificar la jornada de treball i l’horari que tingui establert en aquest Ajuntament i 

quedarà automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic o 

modificació de les condicions del lloc de treball. D’acord amb l’article 329 del Decret 

214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les 

entitats, la suma de jornades de l’activitat pública principal i de l’activitat privada no pot 

superar la jornada ordinària que tingui establerta l’entitat local, incrementada en un 

50%. 

 

Tercer.- Informar que aquesta autorització restarà sense efectes en els supòsits 

següents: 

• Quan el resultat de l’activitat professional hagi de ser sotmès a 

autorització, llicència, permís, ajuda financera o control de l’Ajuntament. 

• Si l’activitat professional es relaciona directament amb el que realitza en 

la unitat o servei a què estigui adscrit. 

• Si l’activitat té relació en els assumptes en què la interessada 

intervingui, hagi intervingut en els dos darrers anys, o que hagi 

d’intervenir per raó del lloc públic que ocupa. 

• Si l’activitat privada impedís o menyscabés l’estricte compliment dels 

deures o en comprometés la seva imparcialitat o independència. 

 

Quart.- La senyora XXX està obligada a posar en coneixement d’aquest Ajuntament 

qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de la segona activitat 

declarada.” 

 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 7 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 

 
2.2.4 Aprovació de l’autorització per compatibilitzar l’activitat pública principal 

que desenvolupa en aquest Ajuntament, en règim de personal laboral 
temporal, tècnic especialista, amb l’activitat privada d’informàtic per 
compte aliè. 
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La secretària general accidental exposa el dictamen de la regidora delegada de 
Recursos Humans i Govern Obert, de 10 d’octubre de 2019, que es transcriu a 
continuació:  

 
“Atesa la sol·licitud presentada pel senyor XXX, personal laboral temporal d’aquest 
Ajuntament, tècnic especialista adscrit al Servei de Tecnologies i Sistemes 
d’Informació, per mitjà de la qual demana la compatibilitat per a l’exercici de l’activitat 
privada d’informàtic, per compte propi, amb una jornada de 10 hores setmanals fora de 
la seva jornada A l’ajuntament. 
 
Atès que el senyor XXX ocupa a l’Ajuntament un lloc de treball que té assignada una 
jornada de 37,5 hores setmanals en còmput anual, i la dedicació a la segona activitat 
seria distribuïda fora de la jornada assignada a l’Ajuntament. No percep cap 
complement específic pel factor d’incompatibilitat. 

El règim jurídic aplicable està composat per la normativa següent: 

 Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de 

les administracions públiques.  

 Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de 

l’Administració de la Generalitat de Catalunya.  

 Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al 

servei de les entitats locals (arts 321 a 344). 

Vist l’informe favorable de la Tècnica de Recursos Humans, segons el qual es pot 
autoritzar la compatibilitat, sempre que es compleixin determinades condicions.  
 
Vist l’acord del Ple de la Corporació Municipal d’1 de juliol de 2019 que delega en la 
Junta de Govern Local l’exercici de la competència de la declaració de compatibilitat o 
incompatibilitat del personal municipal. 
 
Per tot això, en virtut de les atribucions que tinc conferides, proposo a la Junta de 
Govern Local l'adopció dels següents 
 
A C O R D S 
 
Primer.- Autoritzar al senyor XXX per poder compatibilitzar l’activitat pública principal 

que desenvolupa en aquest Ajuntament, en règim de personal laboral temporal 

d’aquest ajuntament, tècnic especialista, amb l’activitat privada d’informàtic, per 

compte aliè. 

 

Segon.- Informar el senyor XXX que el reconeixement de compatibilitat no podrà 

modificar la jornada de treball i l’horari que tingui establert en aquest Ajuntament i 

quedarà automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic o 

modificació de les condicions del lloc de treball. D’acord amb l’article 329 del Decret 

214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les 

entitats, la suma de jornades de l’activitat pública principal i de l’activitat privada no pot 

superar la jornada ordinària que tingui establerta l’entitat local, incrementada en un 

50%. 
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Tercer.- Informar que aquesta autorització restarà sense efectes en els supòsits 

següents: 

 

• Quan el resultat de l’activitat professional hagi de ser sotmès a 

autorització, llicència, permís, ajuda financera o control de l’Ajuntament. 

• Si l’activitat professional es relaciona directament amb el que realitza en 

la unitat o servei a què estigui adscrit. 

• Si l’activitat té relació en els assumptes en què l’interessat intervingui, 

hagi intervingut en els dos darrers anys, o que hagi d’intervenir per raó 

del lloc públic que ocupa. 

• Si l’activitat privada impedís o menyscabés l’estricte compliment dels 

deures o en comprometés la seva imparcialitat o independència. 

 

Quart.- El senyor XXX està obligat a posar en coneixement d’aquest Ajuntament 

qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de la segona activitat 

declarada.” 

 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 7 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 

 
2.2.5 Aprovació de l’autorització per compatibilitzar l’activitat pública principal 

que desenvolupa en aquest Ajuntament, en règim de laboral temporal 
d’interinitat, com a encarregat d’electricista, amb l’activitat privada de 
tècnic electricista per compte aliè.  

 
La secretària general accidental exposa el dictamen de la regidora delegada de 
Recursos Humans i Govern Obert, de 10 d’octubre de 2019, que es transcriu a 
continuació:  

 
“Atesa la sol·licitud presentada pel senyor XXX, personal laboral temporal d’interinitat 
d’aquest ajuntament, que ocupa el lloc de treball d’encarregat d’electricistes, per mitjà 
de la qual demana la compatibilitat per a l’exercici de l’activitat privada de tècnic 
electricista, per compte aliè, amb una jornada de 12 hores setmanals fora de la seva 
jornada a l’ajuntament. 
 
Atès que el senyor XXX ocupa a l’Ajuntament un lloc de treball que té assignada una 
jornada de 37,5 hores setmanals en còmput anual, i la dedicació a la segona activitat 
seria distribuïda fora de la jornada assignada a l’Ajuntament. No percep cap 
complement específic pel factor d’incompatibilitat. Percep un complement salarial per 
estar adscrit al servei de guàrdies i emergències de manteniment. 

El règim jurídic aplicable està composat per la normativa següent: 

 Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de 

les administracions públiques.  

 Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de 

l’Administració de la Generalitat de Catalunya.  
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 Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al 

servei de les entitats locals (arts 321 a 344). 

Vist l’informe favorable de la Tècnica de Recursos Humans, segons el qual es pot 
autoritzar la compatibilitat, sempre que es compleixin determinades condicions.  
 
Vist l’acord del Ple de la Corporació Municipal d’1 de juliol de 2019 que delega en la 
Junta de Govern Local l’exercici de la competència de la declaració de compatibilitat o 
incompatibilitat del personal municipal. 
 
Per tot això, en virtut de les atribucions que tinc conferides, proposo a la Junta de 
Govern Local l'adopció dels següents 
 
A C O R D S 
 
Primer.- Autoritzar al senyor XXX per poder compatibilitzar l’activitat pública principal 

que desenvolupa en aquest Ajuntament, en règim laboral temporal d’interinitat, com a 

encarregat d’electricista, amb l’activitat privada de tècnic electricista per compte aliè. 

 

Segon.- Informar el senyor XXX que el reconeixement de compatibilitat no podrà 

modificar la jornada de treball i l’horari que tingui establert en aquest Ajuntament i 

quedarà automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic o 

modificació de les condicions del lloc de treball. D’acord amb l’article 329 del Decret 

214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les 

entitats la suma de jornades de l’activitat pública principal i de l’activitat privada no pot 

superar la jornada ordinària que tingui establerta l’entitat local, incrementada en un 

50%. 

 

Tercer.- Informar que aquesta autorització restarà sense efectes en els supòsits 

següents: 

 

• Quan el resultat de l’activitat professional hagi de ser sotmès a 

autorització, llicència, permís, ajuda financera o control de l’Ajuntament. 

• Si l’activitat professional es relaciona directament amb el que realitza en 

la unitat o servei a què estigui adscrit. 

• Si l’activitat té relació en els assumptes en què l’interessat intervingui, 

hagi intervingut en els dos darrers anys, o que hagi d’intervenir per raó 

del lloc públic que ocupa. 

• Si l’activitat privada impedís o menyscabés l’estricte compliment dels 

deures o en comprometés la seva imparcialitat o independència. 

• Si l’activitat privada impedís o menyscabés l’estricte compliment del 
servei de guàrdies i emergències de manteniment al que consta adscrit. 
 

Quart.- El senyor XXX està obligat a posar en coneixement d’aquest Ajuntament 

qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de la segona activitat 

declarada.” 
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La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 7 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
2.3  Regidoria delegada de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil 
 
2.3.1 Aprovació de la incoació d’un expedient sancionador per la presumpta 
 comissió de la infracció consistent en portar deslligat i sense morrió, un 
 gos potencialment perillós en un espai públic. (ATJ.CVP-222/2019). 

 
La secretària general accidental exposa el dictamen del regidor delegat de Seguretat 
Ciutadana i Protecció Civil, de 4 de novembre de 2019, que es transcriu a continuació:  

 
“En data 4 d’octubre de 2019 i quan eren les 11:42 hores, els agents de la Policia 
Local amb carnet professional números 656 i 696 van comprovar la comissió de la 
presumpta infracció consistent en el fet de portar un gos potencialment perillós, 
deslligat i morrió a la via pública i, més concretament, al carrer Caritat, s/n. 
 
Que es va identificar a XXX, amb NIE XXX i domicili al carrer Francesc Juanola, 36, 
2n, de Manresa, com a presumpte responsable del  la infracció indicada al punt 
anterior. 
 
Que pel fets  de referència, els agents actuants van redactar la corresponent denúncia 
per infracció de la normativa continguda a l’Ordenança municipal reguladora de la 
tinença d’animals domèstics de companyia  i gossos potencialment perillosos, la qual 
es va signar per la persona denunciada en el mateix moment de la seva imposició. 
 
L’article 42.3.e) de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals 
domèstics de companyia i gossos potencialment perillosos, regula com a infracció 
greu, el fet de portar els gossos deslligats i sense morrió a les vies públiques i en les 
parts comuns dels immobles col·lectius així com també en llocs i espais públics en 
general. 
 
L’article 43.3.a) de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals 
domèstics de companyia i gossos potencialment perillosos, preveu que la infracció 
greu de l’article 42.3.e) es sancionarà amb multa d’entre  150, 25€ i 1.502,53€. 
 
L’article 63 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
Administracions Públiques en relació amb l’article 6 i següents del Decret 278/1993, de 
9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de 
competència de la Generalitat de Catalunya, on es regula la forma d’iniciació dels 
procediments de naturalesa sancionadora. 
 
L’article 77.5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les Administracions Públiques, el qual estableix que els documents formalitzats pels 
funcionaris als quals es reconeix la condició d’autoritat i en els quals, observant-se els 
requisits legals corresponents es recullin fets constatats per aquests tindran valor 
probatori excepte si s’acredita el contrari.     
 
L’article 43.6 de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics 
de companyia i gossos potencialment perillosos, regula que la competència per 
imposar les infraccions greus és del Ple de l’Ajuntament, d’acord amb els articles 13 
de la Llei 10/1999, de 30 de juliol sobre la tinença de gossos potencialment perillosos i  
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article 13.7 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre sobre el règim jurídic de la tinença 
d’animals potencialment perillosos. 
 
Que per acord del Ple de la Corporació en sessió del dia 1 de juliol de 2019 es va 
acordar delegar a la Junta de Govern Local, entre d’altres, la competència plenària 
relativa a la imposició de sancions per la comesa d’infraccions greus i molts greus 
derivades de la tinença de gossos potencialment perillosos. 
 
Vist l’informe emès per la cap de la Secció Jurídica Administrativa de Seguretat 
Ciutadana, Emergències i Protecció Civil. 
 
Per tot això, el tinent d’alcalde, regidor delegat de Seguretat Ciutadana i Protecció 
Civil, en exercici de les competències que m’han estat conferides per la delegació 
efectuada per resolució de l’alcalde amb número 7787, del dia 21 de juny de 2019 i 
publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 28 de juny de 2019, 
proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
    
“ 1. Incoar un expedient sancionador a  XXX, amb NIE XXX i domicili al carrer 
Francesc Juanola, 36, 2n de Manresa, com a presumpte responsable de la infracció 
greu consistent en portar un gos potencialment perillós, sense lligar i sense morrió pel 
carrer Caritat de Manresa, en data 4 d’octubre de 2019, segons estableix l’article 
42.3.e) de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics de 
companyia i gossos potencialment perillosos. 
 
2. Informar a la persona interessada que d’acord amb l’article 43.3.a) de l’Ordenança 
municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics de companyia i gossos 
potencialment perillosos, la infracció de l’article 42.3.e) es pot sancionar amb una 
multa de 150,25 euros fins a 1.502,53 euros.   
 
3. Designar instructora de l’expedienta la Sra. Montserrat Morros Martínez, cap de la 
Secció Jurídica Administrativa de Seguretat Ciutadana, Emergències i Protecció Civil, 
essent aplicable el règim d’abstenció i recusació regulat respectivament als articles 23 
i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic. 
 
4. Informar a la persona interessada que, de conformitat amb l’article 64.2.d) en relació 
amb l’article 85 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les Administracions Públiques, pot assumir la seva responsabilitat i manifestar la 
seva conformitat mitjançant el pagament abans de la resolució de l’expedient amb una 
reducció del 20%, sobre l’import de la sanció proposada o sobre l’import mínim si 
aquesta encara no s’ha dictat. En aquest cas, el pagament  implica l’acabament del 
procediment i a la seva efectivitat condicionada al desestimen o renuncia de qualsevol 
acció o recurs via administrativa contra la sanció. (Per realitzar aquest pagament 
caldrà adreçar-se a les oficines de la Policia Local al carrer del Bruc, 33, o bé, trucar al 
telèfon 93-8752998). 
 
5.  Informar a la persona interessada que l’òrgan competent per incoar i resoldre 
aquest expedient sancionar és la Junta de Govern Local, per acord del Ple de la 
Corporació del dia 1 de juliol de 2019. 
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6. Atorgar a l’interessat un termini màxim de 15 dies per formular al·legacions i aportar 
els documents   i informació que estimi convenients. Així mateix, en aquest termini, 
podrà proposar l’obertura d’un període de prova, concretant la naturalesa dels mitjans 
dels quals es vulgui valer, d’acord amb allò establert a l’article 64.2.f) de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions 
Públiques. 
 
Així mateix, de conformitat amb allò establert a l’article 53 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, els 
interessats, en qualsevol moment del procediment, tenen dret a conèixer l’estat de la 
seva tramitació i els actes de tràmit adoptats, així com a accedir i obtenir còpies del 
documents continguts en aquest expedient. En anterioritat al tràmit d’audiència, 
l’interessat 
 
7. Comunicar aquests acords a la instructora  de l’expedient sancionador, amb trasllat 
de les actuacions. “ 

 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 7 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 

 
2.3.2 Aprovació de la incoació d’un expedient sancionador per la presumpta 

comissió de la infracció consistent en portar deslligat i sense morrió, un 
gos potencialment perillós en un espai públic. (ATJ.CVP-223/2019)                
 

La secretària general accidental exposa el dictamen del regidor delegat de Seguretat 
Ciutadana i Protecció Civil, de 4 de novembre de 2019, que es transcriu a continuació:  

 
“En data 4 d’octubre de 2019 i quan eren les 08.35 hores, els agents de la Policia 
Local amb carnet professional números 656 i 696 van comprovar la comissió de la 
presumpta infracció consistent en el fet de portar un gos potencialment perillós, 
deslligat i morrió a la via pública i, més concretament, al Parc de la Seu. 
 
Que es va identificar a XXX, amb DNI XXX, i domicili a la plaça Major, 9, 3r 1a, de 
Manresa, com a presumpte responsable del  la infracció indicada al punt anterior. 
 
Que pel fets  de referència, els agents actuants van redactar la corresponent denúncia 
per infracció de la normativa continguda a l’Ordenança municipal reguladora de la 
tinença d’animals domèstics de companyia  i gossos potencialment perillosos, la qual 
es va signar per la persona denunciada en el mateix moment de la seva imposició. 
 
L’article 42.3.e) de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals 
domèstics de companyia i gossos potencialment perillosos, regula com a infracció 
greu, el fet de portar els gossos deslligats i sense morrió a les vies públiques i en les 
parts comuns dels immobles col·lectius així com també en llocs i espais públics en 
general. 
 
L’article 43.3.a) de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals 
domèstics de companyia i gossos potencialment perillosos, preveu que la infracció 
greu de l’article 42.3.e) es sancionarà amb multa d’entre  150, 25€ i 1.502,53€. 
 
L’article 63 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les Administracions Públiques en relació amb l’article 6 i següents del Decret 
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278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits 
de competència de la Generalitat de Catalunya, on es regula la forma d’iniciació dels 
procediments de naturalesa sancionadora. 
 
L’article 77.5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les Administracions Públiques, el qual estableix que els documents formalitzats pels 
funcionaris als quals es reconeix la condició d’autoritat i en els quals, observant-se els 
requisits legals corresponents es recullin fets constatats per aquests tindran valor 
probatori excepte si s’acredita el contrari.     
 
L’article 43.6 de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics 
de companyia i gossos potencialment perillosos, regula que la competència per 
imposar les infraccions greus és del Ple de l’Ajuntament, d’acord amb els articles 13 de 
la Llei 10/1999, de 30 de juliol sobre la tinença de gossos potencialment perillosos i  
article 13.7 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre sobre el règim jurídic de la tinença 
d’animals potencialment perillosos. 
 
Que per acord del Ple de la Corporació en sessió del dia 1 de juliol de 2019 es va 
acordar delegar a la Junta de Govern Local, entre d’altres, la competència plenària 
relativa a la imposició de sancions per la comesa d’infraccions greus i molts greus 
derivades de la tinença de gossos potencialment perillosos. 
 
Vist l’informe emès per la cap de la Secció Jurídica Administrativa de Seguretat 
Ciutadana, Emergències i Protecció Civil. 
 
Per tot això, el tinent d’alcalde, regidor delegat de Seguretat Ciutadana i Protecció 
Civil, en exercici de les competències que m’han estat conferides per la delegació 
efectuada per resolució de l’alcalde amb número 7787, del dia 21 de juny de 2019 i 
publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 28 de juny de 2019, 
proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
    
“ 1. Incoar un expedient sancionador a  XXX, amb DNI XXX, i domicili a la plaça Major, 
9, 3r 1a, de Manresa, com a presumpte responsable de la infracció greu consistent en 
portar un gos potencialment perillós, sense lligar i sense morrió al Parc de la Seu, en 
data 4 d’octubre de 2019, segons estableix l’article 42.3.e) de l’Ordenança municipal 
reguladora de la tinença d’animals domèstics de companyia i gossos potencialment 
perillosos. 
 
2. Informar a la persona interessada que d’acord amb l’article 43.3.a) de l’Ordenança 
municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics de companyia i gossos 
potencialment perillosos, la infracció de l’article 42.3.e) es pot sancionar amb una 
multa de 150,25 euros fins a 1.502,53 euros.   
 
3. Designar instructora de l’expedienta la Sra. Montserrat Morros Martínez, cap de la 
Secció Jurídica Administrativa de Seguretat Ciutadana, Emergències i Protecció Civil, 
essent aplicable el règim d’abstenció i recusació regulat respectivament als articles 23 
i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic. 
 
4. Informar a la persona interessada que, de conformitat amb l’article 64.2.d) en 
relació amb l’article 85 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
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comú de les Administracions Públiques, pot assumir la seva responsabilitat i 
manifestar la seva conformitat mitjançant el pagament abans de la resolució de 
l’expedient amb una reducció del 20%, sobre l’import de la sanció proposada o sobre 
l’import mínim si aquesta encara no s’ha dictat. En aquest cas, el pagament  implica 
l’acabament del procediment i a la seva efectivitat condicionada al desestimen o 
renuncia de qualsevol acció o recurs via administrativa contra la sanció. (Per realitzar 
aquest pagament caldrà adreçar-se a les oficines de la Policia Local al carrer del Bruc, 
33, o bé, trucar al telèfon 93-8752998). 
 
5.  Informar a la persona interessada que l’òrgan competent per incoar i resoldre 
aquest expedient sancionar és la Junta de Govern Local, per acord del Ple de la 
Corporació del dia 1 de juliol de 2019. 
 
6. Atorgar a l’interessat un termini màxim de 15 dies per formular al·legacions i aportar 
els documents   i informació que estimi convenients. Així mateix, en aquest termini, 
podrà proposar l’obertura d’un període de prova, concretant la naturalesa dels mitjans 
dels quals es vulgui valer, d’acord amb allò establert a l’article 64.2.f) de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions 
Públiques. 
 
Així mateix, de conformitat amb allò establert a l’article 53 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, els 
interessats, en qualsevol moment del procediment, tenen dret a conèixer l’estat de la 
seva tramitació i els actes de tràmit adoptats, així com a accedir i obtenir còpies del 
documents continguts en aquest expedient. En anterioritat al tràmit d’audiència, 
l’interessat 
 
7. Comunicar aquests acords a la instructora  de l’expedient sancionador, amb trasllat 
de les actuacions. “ 

 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 7 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
2.3.3 Aprovació de la incoació d’un expedient sancionador per la presumpta 

comissió de la infracció consistent en portar deslligat i sense morrió, un 
gos potencialment perillós en un espai públic. (ATJ.CVP-224/2019)  
 

La secretària general accidental exposa el dictamen del regidor delegat de Seguretat 
Ciutadana i Protecció Civil, de 4 de novembre de 2019, que es transcriu a continuació:  

 
“En data 15 d’octubre de 2019 i quan eren les 18.50 hores, els agents de la Policia 
Local amb carnet professional números 705 i 716 van comprovar la comissió de la 
presumpta infracció consistent en el fet de portar un gos potencialment perillós, 
deslligat i morrió a la via pública i, més concretament, a la plaça del Mil-Centenari. 
 
Que es va identificar a XXX, amb DNI XXX i domicili al carrer Llussà, 17-21, 1r 7a, de 
Manresa,  com a presumpte responsable del  la infracció indicada al punt anterior. 
 
Que pel fets  de referència, els agents actuants van redactar la corresponent denúncia 
per infracció de la normativa continguda a l’Ordenança municipal reguladora de la 
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tinença d’animals domèstics de companyia  i gossos potencialment perillosos, la qual 
no va voler signar la persona denunciada en el mateix moment de la seva imposició, si 
bé va quedar informat del seu contingut 
 
L’article 42.3.e) de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals 
domèstics de companyia i gossos potencialment perillosos, regula com a infracció 
greu, el fet de portar els gossos deslligats i sense morrió a les vies públiques i en les 
parts comuns dels immobles col·lectius així com també en llocs i espais públics en 
general. 
 
L’article 43.3.a) de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals 
domèstics de companyia i gossos potencialment perillosos, preveu que la infracció 
greu de l’article 42.3.e) es sancionarà amb multa d’entre  150, 25€ i 1.502,53€. 
 
L’article 63 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
Administracions Públiques en relació amb l’article 6 i següents del Decret 278/1993, de 
9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de 
competència de la Generalitat de Catalunya, on es regula la forma d’iniciació dels 
procediments de naturalesa sancionadora. 
 
L’article 77.5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les Administracions Públiques, el qual estableix que els documents formalitzats pels 
funcionaris als quals es reconeix la condició d’autoritat i en els quals, observant-se els 
requisits legals corresponents es recullin fets constatats per aquests tindran valor 
probatori excepte si s’acredita el contrari.     
 
L’article 43.6 de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics 
de companyia i gossos potencialment perillosos, regula que la competència per 
imposar les infraccions greus és del Ple de l’Ajuntament, d’acord amb els articles 13 de 
la Llei 10/1999, de 30 de juliol sobre la tinença de gossos potencialment perillosos i  
article 13.7 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre sobre el règim jurídic de la tinença 
d’animals potencialment perillosos. 
 
Que per acord del Ple de la Corporació en sessió del dia 1 de juliol de 2019 es va 
acordar delegar a la Junta de Govern Local, entre d’altres, la competència plenària 
relativa a la imposició de sancions per la comesa d’infraccions greus i molts greus 
derivades de la tinença de gossos potencialment perillosos. 
 
Vist l’informe emès per la cap de la Secció Jurídica Administrativa de Seguretat 
Ciutadana, Emergències i Protecció Civil. 
 
Per tot això, el tinent d’alcalde, regidor delegat de Seguretat Ciutadana i Protecció 
Civil, en exercici de les competències que m’han estat conferides per la delegació 
efectuada per resolució de l’alcalde amb número 7787, del dia 21 de juny de 2019 i 
publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 28 de juny de 2019, 
proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
    
“ 1. Incoar un expedient sancionador a XXX, amb DNI XXX i domicili al carrer Llussà, 
17-21, 1r 7a, de Manresa , com a presumpte responsable de la infracció greu 
consistent en portar un gos potencialment perillós, sense lligar i sense morrió a la 
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plaça del Mil-Centenari, en data 15 d’octubre de 2019, segons estableix l’article 42.3.e) 
de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics de companyia i 
gossos potencialment perillosos. 
 
2. Informar a la persona interessada que d’acord amb l’article 43.3.a) de l’Ordenança 
municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics de companyia i gossos 
potencialment perillosos, la infracció de l’article 42.3.e) es pot sancionar amb una 
multa de 150,25 euros fins a 1.502,53 euros.   
 
3. Designar instructora de l’expedienta la Sra. Montserrat Morros Martínez, cap de la 
Secció Jurídica Administrativa de Seguretat Ciutadana, Emergències i Protecció Civil, 
essent aplicable el règim d’abstenció i recusació regulat respectivament als articles 23 
i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic. 
 
4. Informar a la persona interessada que, de conformitat amb l’article 64.2.d) en relació 
amb l’article 85 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les Administracions Públiques, pot assumir la seva responsabilitat i manifestar la 
seva conformitat mitjançant el pagament abans de la resolució de l’expedient amb una 
reducció del 20%, sobre l’import de la sanció proposada o sobre l’import mínim si 
aquesta encara no s’ha dictat. En aquest cas, el pagament  implica l’acabament del 
procediment i a la seva efectivitat condicionada al desestimen o renuncia de qualsevol 
acció o recurs via administrativa contra la sanció. (Per realitzar aquest pagament 
caldrà adreçar-se a les oficines de la Policia Local al carrer del Bruc, 33, o bé, trucar al 
telèfon 93-8752998). 
 
5.  Informar a la persona interessada que l’òrgan competent per incoar i resoldre 
aquest expedient sancionar és la Junta de Govern Local, per acord del Ple de la 
Corporació del dia 1 de juliol de 2019. 
 
6. Atorgar a l’interessat un termini màxim de 15 dies per formular al·legacions i aportar 
els documents   i informació que estimi convenients. Així mateix, en aquest termini, 
podrà proposar l’obertura d’un període de prova, concretant la naturalesa dels mitjans 
dels quals es vulgui valer, d’acord amb allò establert a l’article 64.2.f) de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions 
Públiques. 
 
Així mateix, de conformitat amb allò establert a l’article 53 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, els 
interessats, en qualsevol moment del procediment, tenen dret a conèixer l’estat de la 
seva tramitació i els actes de tràmit adoptats, així com a accedir i obtenir còpies del 
documents continguts en aquest expedient. En anterioritat al tràmit d’audiència, 
l’interessat 
 
7. Comunicar aquests acords a la instructora  de l’expedient sancionador, amb trasllat 
de les actuacions. “ 
 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 7 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 

  
2.3.4 Aprovació de la imposició d’una sanció per portar deslligat i sense morrió 

un gos potencialment perillós en un espai públic. (ATJ.CVP-27/2019)  
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La secretària general accidental exposa el dictamen del regidor delegat de Seguretat 
Ciutadana i Protecció Civil, de 4 de novembre de 2019, que es transcriu a continuació:  

 
“Per resolució del tinent d’alcalde, regidor delegat de Seguretat Ciutadana de 
l’Ajuntament de Manresa, del dia 25 de febrer de 2019, es va resoldre iniciar un 
procediment sancionador a XXX, amb NIF XXX i domicili al carrer Concepció Piniella, 
7, 3r 2a, de Manresa, pel  fet de portar un gos potencialment perillós sense lligar i 
sense morrió al carrer Pedregar, 3, el dia 18 de febrer . 
 
Que el dia  29 de maig de 2019,  un cop notificada la resolució referida al punt anterior 
i transcorregut el termini per formular al·legacions, es va dictar la corresponent 
proposta de resolució, notificada a la persona interessada mitjançant publicació en el 
Boletín Oficial del Estado del dia  13 de setembre, en haver resultada infructuosa la 
notificació personal. 
 
Que la persona interessada no ha formulat al·legacions envers la proposta de 
resolució. 
 
Atès que, a la vista de la documentació que consta a l’expedient, ha quedat provat  
que XXX és responsable dels fets que han motivat la incoació d’aquest expedient. 
 
Vista la no reincidència de la persona interessada en fets de similar naturalesa. 
 
L’article 42.3.e) de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals 
domèstics de companyia i gossos potencialment perillosos, regula com a infracció 
greu, el fet de portar els gossos deslligats i sense morrió a les vies públiques i en les 
parts comuns dels immobles col·lectius així com també en llocs i espais públics en 
general. 
 
L’article 43.3.a) de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals 
domèstics de companyia i gossos potencialment perillosos, preveu que la infracció 
greu de l’article 42.3.e) es sancionarà amb multa d’entre  150, 25€ i 1.502,53€. 
 
Que en la proposta de resolució es proposa que la sanció sigui de 300€. 
 
L’article 43.6 de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics 
de companyia i gossos potencialment perillosos, regula que la competència per 
imposar les infraccions greus és del Ple de l’Ajuntament, d’acord amb els articles 13 de 
la Llei 10/1999, de 30 de juliol sobre la tinença de gossos potencialment perillosos i  
article 13.7 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre sobre el règim jurídic de la tinença 
d’animals potencialment perillosos. 
 
Que per acord del Ple de la Corporació en sessió del dia 1 de juliol de 2019 es va 
acordar delegar a la Junta de Govern Local, entre d’altres, la competència plenària 
relativa a la imposició de sancions per la comesa d’infraccions greus i molts greus 
derivades de la tinença de gossos potencialment perillosos. 
 
Vist l’informe emès per la cap de la Secció Jurídica Administrativa de Seguretat 
Ciutadana, Emergències i  Protecció Civil. 
 
Per tot això, el tinent d’alcalde, regidor delegat de Seguretat Ciutadana i Protecció 
Civil, en exercici de les competències que m’han estat conferides per la delegació 
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efectuada per resolució de l’alcalde amb número 7787, del dia 21 de juny de 2019 i 
publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 28 de juny de 2019, 
proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
“ 1. Sancionar amb una multa de 300€ (tres cents euros) a  XXX, amb NIF XXX i 
domicili al carrer Concepció Piniella, 7, 3r 2a, de Manresa, pel  fet de portar un gos 
potencialment perillós sense lligar i sense morrió al carrer Pedregar, 3,  el dia 18 de 
febrer de 2019, tal com estableix l’article 42.3.3) de l’Ordenança municipal reguladora 
de la tinença d’animals domèstics de companyia i gossos potencialment perillosos. 
 
2. Informar a la persona interessada que l’import de la sanció s’haurà de satisfer en els 
llocs i els terminis que s’assenyalen en el document que es notificarà conjuntament 
amb aquest acord.” 

 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 7 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 

 
2.3.5 Aprovació de la imposició d’una sanció per portar deslligat i sense morrió 

un gos potencialment perillós en un espai públic. (ATJ.CVP-31/2019)  
 

La secretària general accidental exposa el dictamen del regidor delegat de Seguretat 
Ciutadana i Protecció Civil, de 4 de novembre de 2019, que es transcriu a continuació:  

 
“Per resolució del tinent d’alcalde, regidor delegat de Seguretat Ciutadana de 
l’Ajuntament de Manresa, del dia 5 de març de 2019, es va resoldre iniciar un 
procediment sancionador a XXX, amb NIF XXXi domicili al carrer General Prim, 6, 2n, 
pel fet de portar un gos potencialment perillós sense lligar i sense morrió a la zona del 
pati del Casino, el dia 27 de febrer de 2019. 
 
Que el dia  24 d’abril de 2019,  un cop notificada la resolució referida al punt anterior i 
transcorregut el termini per formular al·legacions, es va dictar la corresponent proposta 
de resolució, notificada a la persona interessada mitjançant publicació en el Boletín 
Oficial del Estado del dia  13 de setembre, en haver resultada infructuosa la notificació 
personal. 
 
Que la persona interessada no ha formulat al·legacions envers la proposta de 
resolució. 
 
Atès que, a la vista de la documentació que consta a l’expedient, ha quedat provat  
que XXX és responsable dels fets que han motivat la incoació d’aquest expedient. 
 
Vista la no reincidència de la persona interessada en fets de similar naturalesa. 
 
L’article 42.3.e) de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals 
domèstics de companyia i gossos potencialment perillosos, regula com a infracció 
greu, el fet de portar els gossos deslligats i sense morrió a les vies públiques i en les 
parts comuns dels immobles col·lectius així com també en llocs i espais públics en 
general. 
 



Acta de la sessió de la Junta de Govern Local núm. 52, de 19 de novembre de 2019         
31 

 

       

L’article 43.3.a) de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals 
domèstics de companyia i gossos potencialment perillosos, preveu que la infracció 
greu de l’article 42.3.e) es sancionarà amb multa d’entre  150, 25€ i 1.502,53€. 
 
Que en la proposta de resolució es proposa que la sanció sigui de 300€. 
 
L’article 43.6 de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics 
de companyia i gossos potencialment perillosos, regula que la competència per 
imposar les infraccions greus és del Ple de l’Ajuntament, d’acord amb els articles 13 de 
la Llei 10/1999, de 30 de juliol sobre la tinença de gossos potencialment perillosos i  
article 13.7 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre sobre el règim jurídic de la tinença 
d’animals potencialment perillosos. 
 
Que per acord del Ple de la Corporació en sessió del dia 1 de juliol de 2019 es va 
acordar delegar a la Junta de Govern Local, entre d’altres, la competència plenària 
relativa a la imposició de sancions per la comesa d’infraccions greus i molts greus 
derivades de la tinença de gossos potencialment perillosos. 
 
Vist l’informe emès per la cap de la Secció Jurídica Administrativa de Seguretat 
Ciutadana, Emergències i  Protecció Civil. 
 
Per tot això, el tinent d’alcalde, regidor delegat de Seguretat Ciutadana i Protecció 
Civil, en exercici de les competències que m’han estat conferides per la delegació 
efectuada per resolució de l’alcalde amb número 7787, del dia 21 de juny de 2019 i 
publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 28 de juny de 2019, 
proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
“ 1. Sancionar amb una multa de 300€ (tres cents euros) a  XXX, amb NIF XXX i 
domicili al carrer General Prim, 6, 2n Manresa, com a responsable de la infracció greu 
consistent en portar un gos potencialment perillós per la via pública, sense lligar i 
sense morrió, el dia 27 de febrer de 2019, tal com estableix l’article 42.3.3) de 
l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics de companyia i 
gossos potencialment perillosos. 
 
2. Informar a la persona interessada que l’import de la sanció s’haurà de satisfer en els 
llocs i els terminis que s’assenyalen en el document que es notificarà conjuntament 
amb aquest acord.” 

 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 7 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 

 
 

2.3.6 Aprovació de la imposició d’una sanció per portar deslligat i sense morrió 
un gos potencialment perillós en un espai públic. (ATJ.CVP-42/2019)  

 
La secretària general accidental exposa el dictamen del regidor delegat de Seguretat 
Ciutadana i Protecció Civil, de 4 de novembre de 2019, que es transcriu a continuació:  

 
“Per resolució del tinent d’alcalde, regidor delegat de Seguretat Ciutadana de 
l’Ajuntament de Manresa, del dia 5 d’abril  de 2019, es va resoldre iniciar un 
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procediment sancionador a XXX, amb NIE XXX i domicili al carrer Hospital 16, 2n 2a, 
de Manresa, pel fet de portar un gos potencialment perillós, sense lligar i sense morrió, 
a la plaça Europa, el dia 24 de març. 
 
Que el dia  4 de juliol de 2019,  un cop notificada la resolució referida al punt anterior i 
transcorregut el termini per formular al·legacions, es va dictar la corresponent proposta 
de resolució, notificada a la persona interessada el dia 8 d’agost de 2019. 
 
Que la persona interessada no ha formulat al·legacions envers la proposta de 
resolució. 
 
Atès que, a la vista de la documentació que consta a l’expedient, ha quedat provat  
que XXX és responsable dels fets que han motivat la incoació d’aquest expedient. 
 
Vista la no reincidència de la persona interessada en fets de similar naturalesa. 
 
L’article 42.3.e) de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals 
domèstics de companyia i gossos potencialment perillosos, regula com a infracció 
greu, el fet de portar els gossos deslligats i sense morrió a les vies públiques i en les 
parts comuns dels immobles col·lectius així com també en llocs i espais públics en 
general. 
 
L’article 43.3.a) de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals 
domèstics de companyia i gossos potencialment perillosos, preveu que la infracció 
greu de l’article 42.3.e) es sancionarà amb multa d’entre  150, 25€ i 1.502,53€. 
 
Que en la proposta de resolució es proposa que la sanció sigui de 300€. 
 
L’article 43.6 de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics 
de companyia i gossos potencialment perillosos, regula que la competència per 
imposar les infraccions greus és del Ple de l’Ajuntament, d’acord amb els articles 13 de 
la Llei 10/1999, de 30 de juliol sobre la tinença de gossos potencialment perillosos i  
article 13.7 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre sobre el règim jurídic de la tinença 
d’animals potencialment perillosos. 
 
Que per acord del Ple de la Corporació en sessió del dia 1 de juliol de 2019 es va 
acordar delegar a la Junta de Govern Local, entre d’altres, la competència plenària 
relativa a la imposició de sancions per la comesa d’infraccions greus i molts greus 
derivades de la tinença de gossos potencialment perillosos. 
 
Vist l’informe emès per la cap de la Secció Jurídica Administrativa de Seguretat 
Ciutadana, Emergències i  Protecció Civil. 
 
Per tot això, el tinent d’alcalde, regidor delegat de Seguretat Ciutadana i Protecció 
Civil, en exercici de les competències que m’han estat conferides per la delegació 
efectuada per resolució de l’alcalde amb número 7787, del dia 21 de juny de 2019 i 
publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 28 de juny de 2019, 
proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
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“ 1. Sancionar amb una multa de 300€ (tres cents euros) a  XXX, amb NIE XXX i 
domicili al carrer Hospital 16, 2n 2a, de Manresa, pel fet de portar un gos 
potencialment perillós, sense lligar i sense morrió, a la plaça Europa, el dia 24 de març 
DE 2019,  tal com estableix l’article 42.3.3) de l’Ordenança municipal reguladora de la 
tinença d’animals domèstics de companyia i gossos potencialment perillosos. 
 
2. Informar a la persona interessada que l’import de la sanció s’haurà de satisfer en els 
llocs i els terminis que s’assenyalen en el document que es notificarà conjuntament 
amb aquest acord.” 
 

La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 7 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 

3.  Àrea de Drets i Serveis a les Persones 

 
3.1 Regidoria delegada de Ciutat Saludable 
 

3.1.1 Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per estar en 
possessió d’un gos potencialment perillós sense disposar de la llicència 
administrativa per a la seva tinença i conducció. (SPU.SAN 2019/80). 

 
La secretària general accidental exposa el dictamen de la regidora delegada de Ciutat 
Saludable, de 23 d’octubre de 2019, que es transcriu a continuació: 
 
“El 25 de març de 2019 la Policia Local va fer una intervenció relacionada amb la 
Possessió d’un femella de raça american staffordshire amb identificació electrònica 
981098106682260, conduit pel sr. XXX, amb NIE núm. XXX amb domicili al carrer 
Circumval·lació núm. 87 1r 2a de Manresa. 
 
Per resolució de la Tinenta d’alcalde a proposta de la regidora delegada de Cohesió 
Social, Gent Gran i Salut, de 16 d’abril de 2019 es va incoar expedient de protecció 
dels animals i es va requerir al sr. XXX que identifiqués i censes el seu gos i sol·licités 
la llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos de raça potencialment 
perillosa. Aquesta notificació no es va poder notificar i es va publicar al Butlletí Oficial 
de l’Estat de 31 de maig de 2019, sense que es presentessin al·legacions dintre el 
termini atorgat. 
 
Els propietaris o posseïdors de gossos considerats de raça potencialment perillosa han 
de disposar de la corresponent llicència administrativa per a la seva tinença i 
conducció. 
 
Tenint en compte les diverses actuacions que consten en aquest Ajuntament en 
relació al sr. XXX, per irregularitats en la tinença d’animals potencialment perillosos, es 
considera procedent la incoació d’expedient sancionador. 
 
L’article 3 de la llei 50/1999, de 23 de desembre de règim jurídic de la tinença 
d’animals potencialment perillosos estableix l’obligació de disposició prèvia d’una 
llicència administrativa. El fet de no disposar de llicència es considera una infracció de 
caràcter molt greu, tipificada a l’article 13.1.b de la mateixa llei. Així s’estableix també a 
l’article 27 en relació a l’article 42 de l’Ordenança Municipal Reguladora de la Tinença 
d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos. 
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Aquest incompliment pot donar lloc a una infracció considerada molt greu, tal i com es 
preveu en l’article 42.2 apartat e) i sancionable amb una multa de 2.404,06 a 
15.025,30 euros, tal i com preveu l’article 43.2 apartat b) de la mateixa ordenança. 
 
D’acord amb l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, la competència per imposar les infraccions greus 
i molt greus  correspon al Ple de l’Ajuntament. Per acord plenari de l’1 de juliol de 2019 
es va delegar aquesta competència a la Junta de Govern Local.  
 
Vistos els informes emesos pel tècnic de la unitat de salut i  pel cap de secció de 
l’Oficina de Suport Jurídic. 
 
Per tot això, la regidora delegada de Ciutat Saludable, en exercici de les competències 
que m’han estat conferides per delegació de l’alcalde president mitjançant resolució 
núm. 7787 de 21 de juny de 2019, i publicada al BOP de 28 de juny de 2019, proposo 
a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:  

 
ACORDS 

 
Primer.- Incoar expedient sancionador al sr. XXX, amb NIE núm. XXX i domicili al 
carrer Circumval·lació núm. 87 1r 2a de Manresa, per la presumpta infracció  
administrativa consistent en: 
 

Estar en possessió d’un gos de raça potencialment perillosa sense disposar de la 
Llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos potencialment 
perillosos, infracció qualificada com a molt greu que pot ser sancionada amb una 
multa entre 2.404,06 € i 15.025,30 €, tal i com s’estableix als articles 42.2 e) i 43.2 
b) de l’Ordenança Municipal reguladora de la Tinença d’animals domèstics i 
gossos potencialment perillosos.  

 
Segon.- Nomenar instructora de l’expedient a la funcionària, Cap del Servei d’Acció i 
Cohesió Social, Sra. Montserrat Mestres i Angla i, secretari, el funcionari, Sr. Jeroni 
Muñoz i Soler, Cap de Secció de l’Oficina de Suport Jurídic. 
 
Tercer.- Disposar que la instructora de l’expedient formuli el plec de càrrecs i porti a 
terme i impulsi totes les actuacions de la seva competència que s’assenyalen als 
articles 10 i següents del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment 
sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat. 
  
Quart.- Atorgar un termini d’audiència de DEU DIES al presumpte infractor, per tal que 
pugui al·legar el que tingui per convenient al seu dret o interès, en aplicació de l’article 
64 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, i 10.3 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre 
procediment sancionador d’aplicació als àmbits competència de la Generalitat. 

 
Cinquè.- Comunicar a l’interessat que, d’acord amb l’establert a l’article 21.2 de la Llei 
39/2015 i article 16 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment 
sancionador d’aplicació als àmbits de la Generalitat, el termini màxim per a la resolució 
i notificació d’aquest expedient sancionador és de sis mesos des de la data d’inici del 
mateix, llevat dels supòsits en que el procediment s’hagi paralitzat per causes 
imputables als interessats  
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Sisè.- Comunicar a l’interessat que podrà, en la tramitació de l’expedient, formular 
recusació contra la persona de l’instructor i secretari pels motius establerts a l’art. 64 
de la llei 39/2015.” 
 
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 7 membres 
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta. 
 
 
4. Assumptes sobrevinguts 
 
No se’n presenten 
 
 
5. Precs, preguntes i interpel·lacions 
 
No se’n formulen 
 
 
Un cop tractats tots els assumptes inclosos a l’ordre del dia el president aixeca la 
sessió, de la qual, com a secretària general accidental estenc aquesta acta. 
 
 
La secretària general accidental, 


